AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES

EDITAL Nº 009/2012
JULGAMENTO DOS RECURSOS DO RESULTADO PRELIMINAR
A Empresa Gualimp Assessoria e Consultoria com referendo da Comissão Coordenadora TORNA
PÚBLICO o JULGAMENTO DOS RECURSOS, impetrados pelos candidatos contra o RESULTADO
PRELIMINAR das provas objetivas, nos termos do item 11 do Edital 001/2012 CONCURSO PÚBLICO DE
PROVAS OBJETIVAS, de caráter eliminatório e classificatório, e de PROVAS DE TÍTULOS de caráter
classificatório, para provimento de 14 (quatorze) vagas existentes no quadro da Agência Municipal de
Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim - AGERSA, com base na Lei n°
6.537 de 12 de agosto de 2011, as que vagarem ou forem criadas durante o prazo de validade deste
concurso, em consonância com as legislações Federal, Estadual e Municipal.
CARGO: ANALISTA AMBIENTAL
Nº de
Inscrição
000619

Nome do Candidato
ALTAIR CARRASCO DE SOUZA

Pedido: Solicita revisão na correção da prova de conhecimentos
de

informática

alegando

discordância

com

o

resultado

apresentado.
Resultado da Análise: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recurso conhecido e julgado. Após conferência
de seu cartão-resposta informamos que o mesmo foi pontuado de
forma correta,

o candidato obteve 08 (oito)

pontos

em

Conhecimentos de Língua Portuguesa, 08 (oito) pontos em
Conhecimentos

de

Informática,

05

(cinco)

pontos

em

Conhecimentos Gerais e 45,5 (quarenta e cinco virgula cinco)
pontos em Conhecimentos Específicos (havendo dupla marcação
na questão 41), alcançando um total de 66,5 (sessenta e seis
virgula cinco) pontos na soma total. Portanto, não há nenhum
erro de nota no resultado divulgado, e para que não possa restar
dúvidas segue ao lado cópia do cartão-resposta preenchido e
assinado pelo candidato, resultado inalterado.
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CARGO: ANALISTA AMBIENTAL
Nº de Inscrição
000462

Nome do Candidato
GHEILA CORRÊA FERRES

Pedido: Solicita revisão na correção do cartão-resposta
uma vez que a quantidade de acertos da candidata não
condiz com a pontuação obtida.
Resultado da Análise: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recurso conhecido e julgado. Após
conferência de seu cartão-resposta informamos que o
mesmo foi pontuado de forma correta, onde devido a
anulação de 03 (três) questões a pontuação das mesmas
foi atribuída a todos os candidatos ao cargo conforme o
item 11.8 do Edital 001/2012. Portanto a candidata obteve,
com as anulações, 34 (trinta e quatro) acertos obtendo 12
(doze) pontos em Conhecimentos de Língua Portuguesa,
09 (nove) pontos em Conhecimentos de Informática, 04
(quatro) pontos em Conhecimentos Gerais e 48,75
(quarenta e oito virgula setenta e cinco) pontos em
Conhecimentos Específicos, alcançando um total de 73,75
(sessenta e três virgula setenta e cinco) pontos na
soma total. Portanto, não há nenhum erro de nota no
resultado divulgado, e para que não possa restar
dúvidas segue ao lado cópia do cartão-resposta
preenchido e assinado pela candidata, resultado
inalterado.
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CARGO: AUXILIAR DE OUVIDORIA
Nº de Inscrição
000307

Pedido:

Nome do Candidato
HELENA COSTA MORAES

Solicita revisão na correção da prova de

conhecimentos específicos alegando ter obtido 09 (nove)
acertos possuindo portanto pontuação superior a divulgada
no resultado apresentado.
Resultado da Análise: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recurso conhecido e julgado. Após
conferência de seu cartão-resposta informamos que o
mesmo foi pontuado de forma correta, a candidata obteve
09 (nove) pontos em Conhecimentos de Língua Portuguesa,
09 (nove) pontos em Matemática, 05 (cinco) pontos em
Conhecimentos Gerais e 28 (vinte e oito) pontos em
Conhecimentos Específicos (havendo dupla marcação na
questão 45 e acertos nas questões 31, 33, 34, 37, 39, 40 e
43), alcançando um total de 51 (cinquenta e um) pontos
na soma total. Portanto, não há nenhum erro de nota no
resultado divulgado, e para que não possa restar dúvidas
segue ao lado cópia do cartão-resposta preenchido e
assinado pela candidata, resultado inalterado.
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CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Nº de Inscrição

Nome do Candidato

000515

Pedido:

STALLONE ROSA SERAFIM

Solicita

revisão

na

correção

da

prova

de

conhecimentos específicos alegando ter obtido 10 (dez)
acertos possuindo, portanto pontuação superior a divulgada no
resultado apresentado.
Resultado da Análise: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA:

Recurso

conhecido

e

julgado.

Após

conferência de seu cartão-resposta informamos que o mesmo
foi pontuado de forma correta, o candidato obteve 7,5 (sete
virgula

cinco)

pontos

em

Conhecimentos

de

Língua

Portuguesa, 06 (seis) pontos em Matemática, 08 (oito) pontos
em Conhecimentos Gerais e 32 (trinta e dois) pontos em
Conhecimentos Específicos (havendo dupla marcação na
questão 40), alcançando um total de 53,5 (cinquenta e três
virgula cinco) pontos na soma total. Portanto, não há
nenhum erro de nota no resultado divulgado, e para que não
possa restar dúvidas segue ao lado cópia do cartãoresposta preenchido e assinado pelo candidato, resultado
inalterado.
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CARGO: COORDENADOR REGULAÇÃO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE
Nº de Inscrição
000587

Pedido:

Solicita

Nome do Candidato
FLABIS BARBOSA MISSAGIA

revisão

na

correção

da

prova

de

conhecimentos de língua portuguesa alegando ter obtido 07
(sete) acertos possuindo, portanto pontuação superior a
divulgada no resultado apresentado.
Resultado da Análise: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA:

Recurso

conhecido

e

julgado.

Após

conferência de seu cartão-resposta informamos que o mesmo
foi pontuado de forma correta, a candidata obteve 09 (nove)
pontos em Conhecimentos de Língua Portuguesa, 4,5 (quatro
virgula cinco) pontos em Matemática, 08 (oito) pontos em
Conhecimentos

Gerais

e

60

(sessenta)

pontos

em

Conhecimentos Específicos alcançando um total de 81,5
(oitenta e um virgula cinco) pontos na soma total.
Portanto, não há nenhum erro de nota no resultado divulgado,
e para que não possa restar dúvidas segue ao lado cópia
do cartão-resposta preenchido e assinado pela candidata,
resultado inalterado.
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CARGO: COORDENADOR REGULAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Nº de Inscrição
000581

Nome do Candidato
EMANUELLE MORAES RANGEL

Pedido: Solicita revisão do gabarito no que tange a questão numero 32 de conhecimentos
específicos, onde segundo a mesma a incorreção no gabarito afeta diretamente a pontuação obtida
na prova em questão.
Resultado da Análise: DEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O questionamento apresentado pela candidata requerente é procedente. A
justificativa ao deferimento do questionamento já havia sido exposto no Edital 007/2012, página 07
havendo pendência apenas no que tange a alteração de letras do gabarito por falha detectada no
sistema de correção. Portanto fica alterado o gabarito da letra “D” para letra “E” alterando-se
o disposto no resultado preliminar na prova de conhecimentos específicos.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 20 de Junho de 2012.

Luiz Carlos de Oliveira Silva
Diretor-Presidente
Manoel Eduardo Baptista Cabral
Coordenador da Comissão de Acompanhamento
e Fiscalização do Concurso
Antônio José Gonçalves de Siqueira
Administrador - CRA – ES nº 7228
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